
 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

Visitas à ExposiçãoVisitas à ExposiçãoVisitas à Exposição   

HorárioHorárioHorário   

 

10h-12:30 | 14h-18h 

(dias úteis) 

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://cmia-viladoconde.blogspot.com 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

Gestão de Áreas Classificadas:  

A arte do possível 

Palestra proferida pelo 

Dr. Duarte Figueiredo  

27 de Setembro de 2012 

21h 



Duarte José Faria Vilar de Figueiredo  

Licenciatura em Biologia e mestrado em Ecolo-

gia Aplicada, pela Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. 

Atualmente é Diretor Adjunto do Departamen-

to de Gestão de Áreas Classificadas do Norte 

do ICNF, IP e Vogal do Conselho de Adminis-

tração da Sociedade Polis Litoral Norte, SA, da 

Comissão Diretiva da Paisagem Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, e da 

Comissão Diretiva da Paisagem Protegida do 

Corno de Bico. 

Foi Presidente da Comissão Diretiva do Parque 

Natural do Litoral Norte (2005-2007), acompa-

nhou a Presidência Portuguesa do Conselho da  

União Europeia ao nível da Conservação da  

Natureza (2007), foi Diretor da Área de Paisa-

gem Protegida do Litoral de Esposende (2004-

2005), adjunto do Gabinete do Secretário de 

Estado do Ambiente (2003-2004), Professor do 

Quadro de Nomeação Definitiva do 11º Grupo B 

(1995-2003 e 1990-1992), Adjunto do Gabinete 

de Apoio do Governador Civil de Viana do Caste-

lo (1994-1995) e Professor Destacado no Centro 

de Área Educativa de Viana do Castelo (1992-

1994), tendo estado envolvido em vários proje-

tos. 

 

Docente do Curso de Mestrado em Gestão 

Ambiental e Ordenamento do Território da 

Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo; Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Vila Nova de Anha (Viana do Caste-

lo); Vereador da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo (1996 - sem pelouro); Docente do Ensi-

no Superior no Instituto Piaget - Pólo de Vila 

Nova de Gaia; Membro da Plataforma para o 

Crescimento Sustentável. 

Tem participado em inúmeros Congressos e 

Colóquios nacionais e internacionais e é autor 

de vários artigos e monografias científicas. 

Gestão de Áreas Classificadas:                       

A arte do possível 

A gestão de Áreas Classificadas em Portugal, tal 

como em qualquer parte do Mundo, tem ine-

rentes vários desafios. 

O equilíbrio entre os diferentes interesses e 

prioridades que incidem sobre esses territórios 

é um processo difícil e sujeito a inúmeras vicissi-

tudes. Sendo que para compreender todas estas 

dinâmicas importa contextualizarmos historica-

mente o aparecimento das áreas protegidas 

bem como a visão da Natureza que ao longo dos 

tempos o Homem foi tendo. 

O estudo dos diferentes modelos de avaliação 

de gestão de espaços protegidos, bem como a 

análise comparativa dos diferentes modelos, 

melhor ou pior adaptados às diferentes realida-

des históricas e sociais que contextualizam as 

áreas protegidas é um exercício que importa 

também realizar. 

Compreender e antecipar as dinâmicas dos ter-

ritórios classificados é essencial para a boa ges-

tão dos mesmos, pelo que importa deixar algu-

mas pistas de reflexão sobre os novos desafios 

que se anteveem, desde as alterações climáticas 

até à crise económica mundial e emergência de 

novos paradigmas de desenvolvimento. 


